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Olimp Ginkoflav Med 80 mg x 60 kaps
 

Cena: 28,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et

Opis produktu
 

Skład
Każda kapsułka zawiera 80 mg suchego wyciągu kwantyfikowanego z liści miłorzębu japońskiego Ginkgo biloba L., folium (35-67:1),
odpowiadającego: 17,6-21,6 mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe; 2,2-2,7 mg ginkgolidów A, B i C; 2,1-2,6 mg
bilobalidu.
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: aceton 65% (v/v)
WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH:
Celuloza mikrokrystaliczna, Magnezu stearynian, Otoczka kapsułki: Żelatyna, Tytanu dwutlenek (E 171), Woda oczyszczona

Wskazania i działanie

Ginkoflav Med 80 mg to lek wskazany do stosowania:
w celu poprawy funkcji poznawczych u osób starszych (osłabienie sprawności umysłowej i osłabienie pamięci związane
z wiekiem)
pomocniczo w celu poprawy jakości życia w łagodnym otępieniu.

Produkt przeznaczony do stosowania u osób dorosłych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża.

Dawkowanie
Podanie doustne. Kapsułkę należy popić płynem.
Dorośli i osoby w podeszłym wieku po 1 kapsułce 3 razy na dobę.
Czas stosowania:
Terapia zasadnicza powinna trwać co najmniej 8 tygodni. Jeśli po upływie 3 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej,
należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane
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Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas stosowania leku pojawić się mogą następujące działania niepożądane:
Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób stosujących lek) 
bóle głowy
Często (u 1 do 10 osób na 100 stosujących lek)  
zawroty głowy, wymioty, nudności, bóle brzucha, biegunka
Częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) 
krwawienia w obrębie nosa, układu pokarmowego, oka, krwawienia środczaszkowe, reakcje
nadwrażliwości takie jak rumień, obrzęk, świąd, wysypka, wstrząs anafilaktyczny

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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